Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015 :
Nejlepší sportovec města Trutnova:
Elhenická Martina – plavání – TJ Loko FM Servis Trutnov
V roce 2015 byla Martina zařazena do seniorské reprezentace. Na domácím poli vybojovala
4 x titul mistryně ČR v plavání, 2 x obsadila 2. a 1 x 3. místo. K tomu přidala bronz
se štafetou na 4 x 50m VZ a byla členkou „bramborového“ ligového týmu. Na mezinárodní
scéně obsadila 2 x 8. místo na 800m a 1500m VZ ve finále na světové univerziádě
v korejském Gwangju. Na MS v ruské Kazani obsadila 22. místo.
Herda Jiří – ricochet – TJ Lokomotiva Trutnov
1. místo – MČR Masters
6. místo – mezinárodní mistrovství Holandska
5. místo – mezinárodní mistrovství Slovenska
3. místo – republikový turnaj v Trutnově
1. místo – republikový turnaj v Peci pod Sněžkou
Hindrák Jiří, Ing. – bowling
Jiří Hindrák dosahuje ve své sportovní činnosti pravidelně výrazných úspěchů v rámci České
republiky, v posledních 7 letech 7 x reprezentoval ČR na mezinárodních akcích (2 x MS,
3 x ME a 2 x SP AMF). Trvale se drží v žebříčcích top 10 hráčů v rámci ČR. V roce 2015
obdržel titul senior roku 2014/2015 a mimořádné ocenění České bowlingové asociace za
sportovní úspěchy v roce 2015. Stal se také „Staff playerem“ výrobce bowlingového vybavení
firmy „900 Global“, a to jako teprve 3. hráč v ČR.
1. místo - ME v Bologni, kategorie dvojic seniorů
7. místo - ME v Bologni, kategorie jednotlivců seniorů
1. místo – MČR, kategori 50-57 let
1. místo – MČR, kategorie smíšených dospělých
Kisý Aleš – atletika a rugby vozíčkářů
Úspěšný hendikepovaný sportovec z Trutnova, který se pravidelně účastní celosvětových
soutěží a reprezentuje ČR.
Atletika: 3. Místo – MS Doha, Katar
1. místo – Czech Open Olomouc
3. místo – ČP Nové Město nad Metují
5. místo – ČP Brno
2. místo – ČP Chrudim
4. místo – ČP Praha
1. místo – Podzimní atletika spastiků, Bílina
Rugby: 5. místo – ME Praha
3. místo – CuraSan Cup, Rakousko
1. místo – Rugbymania, Praha
Kratochvíl Jaromír – benchpress – Powerteam Trutnov
Rok 2015 byl pro Jaromíra za 20 let soutěžení nejúspěšnější.
1. místo – župní pohár v Náchodě

1. místo – MČR WPC v Broumově
1. místo – MČR WUAP a stal se absolutním mistrem ČR
1. místo – ME v Praze
3. místo – ME v Praze v absolutním pořadí
1. místo – SP v Praze a 3. místo v absolutním pořadí
Nováková Alena – mažoretkový sport – Nemesis Trutnov
Alena je členkou mažoretkového sportovního týmu Nemesis a tomuto se věnuje již od svých
5 let.
2. místo – Region Cup MČR
1. místo – MČR Pom classic
1. místo – ME Pom classic ve Francii
1. místo – MČR Pom classic – velké formace
2. místo – ME Pom classic – velké formace
Rolenec Filip – ricochet – TJ Lokomotiva Trutnov
3. místo – mezinárodní mistrovství Holandska
1. místo – republikový turnaj v Peci pod Sněžkou
4. místo – republikový turnaj v Trutnově
Straka Roman – kuželky – TJ Lokomotiva Trutnov
Odchovanec trutnovské Lokomotivy se vrátil po desetiletém působení v desu SKK Náchod,
kde byl členem družstva, které získalo 7 x titul Mistra ČR. Po návratu hrál za A družstvo,
které zvítězilo v divizi a vrátilo se do III. ligy. Byl suverénně nejlepším jednotlivcem celé
divize mezi 111 hodnocenými. Největšího úspěchu dosáhl na MČR jednotlivců
v Poděbradech, kde získal stříbrnou medaili v soutěži na 120 hodů sdružených a bronzovou
medaili v prestižní kombinaci na 2 x 120 hodů sdružených. Je příkladem pro ostatní členy
oddílu v tréninkové morálce, obdivuhodně dokázal skloubit náročné zaměstnání se sportovní
činností.
Teichmannová Klára – bezmotorové létání
Klára je jediným zástupcem města Trutnova, který je v reprezentačním družstvu ČR
v bezmotorovém létání a dosahuje dobrých výsledků a umístění, i když mí svou plachtařskou
kariéru ještě před sebou.
8. místo – MS žen, třída klub
3. místo – Mistrovství Čech juniorů, kategorie ženy
1. místo – Hronovské Orlíkovské přeháňky
Vrabcová-Nývltová Eva – běh na lyžích – OlfinCar Ski Team
9. místo - MS ve Falunu (SWE)
1. místo - MČR
Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let:
Beranová Tereza – běh na lyžích – OlfinCar Ski Team
28. místo – Evropské olympijské hry mládeže (Lichtenstein)
3 x 3. místo – MČR

Hellingerová Pavlína – sportovní gymnastika a teamgym – SPARTAK Trutnov
Sportovní gymnastika – jednotlivci: dvojboj Jaroměř – 1. místo, okresní přebor Trutnov –
1. místo, krajský přebor Trutnov – 1. místo, čtyřboj Jaroměř – 1. místo, MČR Doubí u
Třeboně – 5. místo a 3. místo za družstvo, Vánoční dvojboj Trutnov – 1. místo.
Sportovní gymnastika – družstvo dívek do 11 let JUNIOR I.: Praha Open – 1. místo,
Třebíčský pohár – 3. místo, MČR s mezinárodní účastí – 3. místo, Český pohár v TG –
3. místo, Brněnský pohár – 2. místo, Příbramský pohár – 2. místo, Plzeňský pohár – 2. místo,
postupová soutěž – malá oblast – 1. místo.
Chaloupka David – kuželky – TJ Lokomotiva Trutnov
Člen bronzového družstev dorostenců, v němž několikrát startoval, byť byl ještě v kategorii
starších žáků. V této kategorii dosáhl vynikajících výsledků na MČR jednotlivců starších
žáků. V soutěži jednotlivců na 100 hodů sdružených získal bronzovou medaili, ve sprintu pak
vybojoval dokonce medaili stříbrnou. Je příkladem ostatním mladým hráčům v tréninkové
morálce.
Kárníková Sára – softbal – SK Horní Staré Město
Sára je od roku 2010 registrovaná jako hráčka SK Horní Staré Město, od té doby se
pravidelně účastnila Extraligy žákyň, nyní bude startovat v Extralize kadetek.
Vyhlášena MVP (nejužitečnější hráčka) Extraligy žákyň za rok 2015. Byla zařazena do
Nadhazovací akademie České softbalové asociace – projektu pro talentované hráčky.
5. místo - Turnaj EMRYT Itálie – regionální výběr
2. místo - Evropská kvalifikace oblastního výběru Little League v Itálii
Klempířová Tereza – softbal – SK Horní Staré Město
Tereza je od roku 2008 registrovaná jako hráčka SK Horní Staré Město, od té doby se
pravidelně účastnila Extraligy žákyň, nyní Extraligy kadetek a minulý rok poprvé startovala
v 3. Lize žen. Již od žákovských kategorií se účastnila reprezentace ČR. Byla zařazena do
Nadhazovací akademie České softbalové asociace – projektu pro talentované hráčky.
2. místo - ME kadetek na Sardinii
2. místo - Evropská kvalifikace oblastního výběru Little League v Itálii
Meissner Matyáš – basketbal – TJ Lokomotiva Trutnov
Opora a nejlepší střelec týmu starších žáků v lize, následně opora celku kadetů v úspěšné
kvalifikaci a následně i v ligové soutěži. Člen reprezentace do 15-ti let, se kterou se účastnil i
mezinárodních utkání. Svými výkony si vysloužil zařazení do vrcholového centra mládeže.
Pavlíková Denisa – volejbal – TJ Lokomotiva Trutnov
Členka volejbalové reprezentace kadetek a prvoligového družstva juniorek TJ Loko Trutnov.
V roce 2015 obsadila s družstvem st. žákyň TJ Loko Trutnov 9. místo v přeboru ČR.
Pejchalová Lada – atletika - skok vysoký – TJ Lokomotiva Trutnov
Lada svým výkonem 196 cm splňuje podmínky pro ME juniorů 2016 a je zařazena v širší
olympijské reprezentaci pro OH v Brazílii.
3. místo - MS do 17 let v Kolumbii
3. místo - Mezinárodní mítink Mladá Evropa
2. místo - Mezinárodní mítink v Turnově

1. místo - ME v hale – Závod Olympijských nadějí
1. místo - MČR do 22 let
3. místo - MČR mužů a žen
2. místo - MČR dorostu
2. místo - MČR dorostu v hale
Rylichová Anna – basketbal – TJ Lokomotiva Trutnov
Mistryně Evropy – ME kadetek U16 v Matosinhos (Portugalsko). Účastnice mezinárodních
turnajů s reprezentací kadetek:
1. místo - Mezinárodní turnaj ve Francii (Tarare)
2. místo - Turnaj Olympijských nadějí v Maďarsku (Pécs)
4. místo na MČR kadetek - opora extraligových celků Trutnova
Vymazalová Adéla – basketbal – TJ Lokomotiva Trutnov
Vítězka Olympijských her mládeže – EOYF, Tbilisi (Gruzie). Účastnice mezinárodních
turnajů s reprezentací kadetek:
3. místo - Velikonoční turnaj ve Francii (Chatereaux)
1. místo - Mezinárodní turnaj ve Francii (Tarare)
4. místo na MČR kadetek - opora extraligových celků Trutnova
Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova:
Tým basketbalistek KARA Trutnov
Tým, který získal v nejvyšší soutěži České republiky, ženské basketbalové lize výborné
3. místo. V play-off dokázal ve čtvrtfinále vyřadit lépe postavený Valosun KP Brno 3:2 na
zápasy, když v rozhodujícím pátém utkání vybojoval postup do semifinále. Totéž se mu
povedlo i v sérii o 3. míto s Nymburkem. V roce 2015 se trutnovské basketbalistky zúčastnily
rovněž Českého poháru (5. místo) a Středoevropské ligy (3. místo v základní skupině).
Smíšené družstvo OlfinCar Ski Team – běh na lyžích
MČR družstev – 3. místo ve složení Eva Vrabcová-Nývltová, Jana Adámková, Ondřej
Horyna, Pavel Vozka, Martin Švarc, Ondřej Dudek, Matěj Opočenský
Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let:
Dorostenecký fotbalový tým U17 – MFK Trutnov
Tento tým dosahuje pod vedením trenérů Rostislava Krause a Jana Sapára dlouhodobě
kvalitních výsledků a to již od žákovských kategorií. Jeho někteří hráči byli a jsou na
hostování v prvoligových týmech. Pravidelně dodává hráče do výběru Královéhradeckého
kraje. V letošní sezóně bezpečně vede bez ztráty bodu krajský přebor mladšího dorostu
Královéhradeckého kraje. Tento tým je proto velkou nadějí trutnovské kopané.
Družstvo běžeckého lyžování ve štafetě – OlfinCar Ski Team
Ve složení – Tereza Beranová, Vendula Blahnová, Barbora Švarcová
3. místo MČR – štafeta

Družstvo dorostu – kuželky – TJ Lokomotiva Trutnov
Družstvo dorostu ve složení Marek Plšek, Marek Žoudlík, Petr Kotek, David Ryzák a David
Chaloupka získalo v 1. kuželkářské lize dorostu ČR bronzové medaile. Aktuálně mají jistotu
postupu do finálové části s ambicemi minimálně obhájit pozice z roku 2015. Družstvo je
znevýhodněno horšími tréninkovými možnosti oproti všem ostatním ligovým družstvům,
které mají svou čtyř nebo šestidráhu. Trenérem družstva je od 01.07.2015 Petr Holý ml.
Družstvo kadetek – basketbal – TJ Lokomotiva Trutnov
Kadetky obsadily vynikající 4. místo v extralize kadetek, když v play-off vyřadily pražskou
Slovanku a před trutnovským celkem skončily pouze celky z velkoměst Prahy a Brna.
Gymnastické družstvo dívek do 11 let JUNIOR I. – SPARTAK Trutnov
Dívky ve složení: Natálie Kolínová, Sabina Geciová, Karolína Slavíková, Nina Jezdinská,
Alena Hauptová, Kristýna Bednářová, Lenka Tylová, Barbora Oravcová, Pavlína
Hellingerová, které úspěšně reprezentují oddíl i město Trutnov a řadí se mezi tři nejlepší týmy
v republice. Mezi jejich úspěchy se řadí: Praha Open – 1. místo, Třebíčský pohár – 3. místo,
MČR s mezinárodní účastí – 3. místo, Český pohár v TG – 3. místo, Brněnský pohár –
2. místo, Příbramský pohár – 2. místo, Plzeňský pohár – 2. místo, postupová soutěž – malá
oblast – 1. místo.
Gymnastické družstvo dívek nad 16 let JUNIOR III. – SPARTAK Trutnov
Dívky ve složení: Tereza Svobodová, Eliška Slavková, Eliška Krejčí, Michaela Bachtíková,
Helena Kirschová, Kamila Krejčová, Sabina Tláskalová, Veronika Krejčí a Andrea Šedivá,
které patří dlouhodobě k teamgymové špičce v naší republice, úspěšně reprezentují nejen
oddíl, ale i město Trutnov. V loňském roce nenašly až na jednu výjimku ve své kategorii
přemožitele. Na MČR v předchozích letech obsazovaly vždy stupně vítězů a až v roce 2015 se
jim podařilo titul mistryň republiky získat. Ve svých řadách mají také tři členky
reprezentačního výběru TeamGymu. Mezi jejich úspěchy se řadí: Třebíčský pohár – 1. místo,
MČR s mezinárodní účastí – 1. místo, Český pohár v TG – 1. místo, Brněnský pohár –
2. místo, Příbramský pohár – 1. místo, Trutnov – republikové finále – 1. místo.
Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova:
Dvořák Miloš – fotbal – MFK Trutnov
Pan Dvořák je trutnovský patriot a odchovanec trutnovského fotbalu. V mládežnických
kategoriích hrál nejvyšší dorosteneckou ligu a fotbalovou vojnu strávil v Dukle Čáslav. Ještě
jako aktivní hráč se věnoval trénování trutnovské mládeže. Jako trenér mužů vedl celky
Trutnova a Dvora Králové nad Labem. Do Trutnova se vrátil jako trenér A mužstva v sezóně
2012/2013 v době vzniku MFK Trutnov. Od té doby dokázal s mužstvem postoupit
z krajského přeboru, až do současné hrané divize C. V posledních dvou sezónách útočí
s týmem vždy na nejvyšší příčky (obě sezony přezimoval tým pod jeho vedením na
vynikajícím 3. místě tabulky).
Kapitulčin Petr – basketbal – TJ Lokomotiva Trutnov
Asistent trenéra – mistr Evropy 2015 (reprezentace ČR na ME kadetek). Účastník
mezinárodních turnajů s reprezentací kadetek: Turnaj Olympijských nadějí v Maďarsku
(Pécs) – 2. místo, Mezinárodní turnaj ve Francii (Tarare) – 1. místo. Petr je trenér

extraligových celků Trutnova, s kadetkami získal v extralize 4. místo na MČR (před týmem
Trutnova byly pouze kluby z velkoměst Prahy a Brna).
Klempířová Jana, Mgr. – softball – SK Horní Staré Město
Pracuje jako významný funkcionář SK HSM a předsedkyně oddílu softballu. Je trenérkou
softbalového oddílu SK HSM. Mezi hlavní úspěchy tohoto oddílu patří dlouhodobá účast
žákyň a kadetek v softballové extralize a účast družstva žen v 2. České národní lize. Jana
Klempířová vedla dva roky po sobě oblastní výběry Little League Softball a na obou
ročnících evropské kvalifikace skončila se svými svěřenkyněmi na 2. místě. Účastnila se také
reprezentace žákyň na evropském turnaji v Itálii. Ještě v loňském roce si sama příležitostně
zahrála 2. Českou národní ligu za družstvo žen. Aktuálně pracuje na získání II. trenérské
třídy. Kromě trenérské činnosti se významně podílí na propagaci nejen softbalového sportu,
ale zejména na propagaci sportovní činnosti SK HSM. Jejím hlavním přínosem trutnovskému
sportu však je výchova talentované mládeže.
Cena za významný přínos trutnovskému sportu:
Jan Jebavý – fotbal – MFK Trutnov
Trenérskou kariéru začínal v Náchodě, jako hrající asistent. Od roku 1978 se stal trenérem
Dvora Králové nad Labem, se kterým postoupil z 1. B třídy do krajského přeboru. Od roku
1981 trenér Trutnova, který hrál divizi. Největšího úspěchu se zúčastnil v čs. poháru, kdy
tehdy prvoligová Olomouc odešla poražena. Po otevření hranic odešel do Německa, po
návratu do Čech působil jako trenér v Trutnově, Náchodě, České Skalici, Libčanech,
Červeném Kostelci a od roku 2012 zpět v Trutnově jako trenér ligového dorostu a následně
od roku 2014 jako trenér brankářů. V současné době trénuje brankáře Trutnova a ligové žáky
U 15. Letos se dožívá významného životního jubilea.
Jan Tuna – atletika – TJ Lokomotiva Trutnov
Již 35 let vykonává funkci trenéra a funkcionáře atletického oddílu. Po celou dobu dopisuje
do městského tisku a stará se o kroniku s nástěnkou v rámci propagace a rozvoje sportu ve
městě.
V 70. Letech dosahoval vynikajících výsledků se skupinou atletů z trutnovského Gymnázia –
postoupili do II. ligy. Pravidelně je nominován na kraj do funkce trenéra pro Olympiádu dětí a
mládeže a na mezinárodní utkání.
V roce 2010 získal vyznamenání ČUS za dlouholetou práci a přínos sportu. Nyní je vedoucí
trenér oddílu a sportovního střediska mládeže atletiky v Trutnově. Ve své tréninkové skupině
má 6 finalistů MČR starších žáků a Matěj Čivrný získal bronzovou medaili na MČR juniorů.
Družstvo starších žáků postoupilo do M – Čech.
Jako vedoucí trenér má velký podíl na bronzové medaili z MS U 17 Lady Pejchalové
v Kolumbii.

